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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 23 marca 2011 r.

w sprawie wzoru kwestionariusza wywiadu alimentacyjnego oraz wzoru oświadczenia majątkowego dłużnika

alimentacyjnego

Na podstawie art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1,

poz. 7, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.[Zakres regulacji] Rozporządzenie określa wzór:

1) kwestionariusza wywiadu alimentacyjnego, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) oświadczenia majątkowego dłużnika alimentacyjnego, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§  2.[Wykorzystanie  dotychczasowych formularzy]  Formularze  kwestionariusza  wywiadu  alimentacyjnego  i  oświadczenia

majątkowego dłużnika alimentacyjnego, według wzorów określonych w załącznikach do rozporządzenia, o którym mowa w § 3, mogą

być wykorzystywane do czasu wyczerpania ich zapasów.

§ 3.[Przepisy uchylone] Traci moc rozporządzenie Ministra Pracy i  Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2008 r. w sprawie

wzoru kwestionariusza wywiadu alimentacyjnego oraz wzoru oświadczenia majątkowego dłużnika alimentacyjnego (Dz. U. Nr 78, poz.

469).

§ 4.[Wejście w życie] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Pracy i Polityki Społecznej: J. Fedak

1) Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej – zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2

pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra

Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 216, poz. 1598).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 97, poz. 800 i Nr 98, poz.

817 oraz z 2010 r. Nr 81, poz. 530 i Nr 229, poz. 1504.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki

Społecznej z dnia 23 marca 2011 r. (poz. 395)

Załącznik nr 1

WZÓR – KWESTIONARIUSZ WYWIADU ALIMENTACYJNEGO









Załącznik nr 2

WZÓR – OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE DŁUŻNIKA ALIMENTACYJNEGO
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